
     
 

Vacature Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie 

 

Uw functie binnen onze afdeling 

Het Antoni van Leeuwenhoek is een internationaal gerenommeerd kankercentrum waar 

patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek hand in hand gaan. Door de opkomst van 

‘Personalised Medicine’ is het vakgebied pathologie volop in beweging, en dat geldt zeker 

ook voor onze afdeling. De afdeling pathologie is de spil in het translationele onderzoek van 

het Antoni van Leeuwenhoek. De pathologie vervult een unieke brugfunctie tussen het 

onderzoek naar mechanismen van ziekte en toepassing van die kennis in de dagelijkse 

klinische praktijk. De diagnostiek van cel- en weefselmonsters als basis voor de optimale 

behandeling van patiënten vormt hiervoor het fundament. Moleculaire diagnostiek vormt 

hiervan een integraal en toenemend belangrijk onderdeel. Een toenemend aantal klinische 

studies vragen moleculaire analyse van patiënten monsters. 

 

Op onze afdeling zijn op dit moment zestien pathologen, 2 klinisch moleculair biologen 

(KMBP) en twee laboratoriumspecialisten klinische genetica werkzaam. Deze disciplines 

geven gezamenlijk vorm aan uitvoering en innovatie van moleculaire diagnostiek. Daarnaast 

zijn er actieve onderzoeksgroepen o.a. op het gebied van darm-, borst-, long- en 

eierstokkanker. We hebben een modern en goed geoutilleerd laboratorium inclusief 

uitgebreide moleculaire diagnostiek en cytologie. In 2017 werd ISO-15189 accreditatie 

verkregen. 

 

Het DNA-diagnostiek laboratorium van de afdeling pathologie bestaat uit twee 

subafdelingen: het laboratorium van de Polikliniek Familiaire Tumoren (PFT) voor onco-

genetisch onderzoek voor erfelijkheidsvraagstellingen en Moleculaire Diagnostiek (MD) 

laboratorium voor genetische analyse van tumoren voor o.a. differentiaal diagnose en het 

voorspellen van respons op therapie. De genetische mutaties, amplificaties of translocaties 

worden in toenemende mate met Next Generation Sequencing gebaseerde methoden 

gedetecteerd (op DNA en RNA) maar ook andere methoden zoals FISH, qPCR, 

methyleringsanalyse en klonaliteitsanalyse worden toegepast. 

 

Vanwege het toenemende belang van en vraag naar moleculaire diagnostiek zijn wij op zoek 

naar een enthousiaste KMBP-er die ons team komt versterken. Het betreft een aanstelling 

voor een periode van 2 jaar. 

 

De beoogde KMBP is met de andere KMBPers en pathologen verantwoordelijk voor de 

reguliere moleculaire diagnostiek. Andere taken zijn het voorbereiden van en deelnemen 

aan het multidisciplinaire overleg met pathologen en clinici (“Molecular Tumor Board”), 

begeleiden van interne projecten, opleiden en bijdragen aan het kwaliteitssysteem. 



Wij bieden een dynamische werkomgeving met mogelijkheden voor vakkundige verdieping. 

 

Uw profiel 

 U bent geregistreerd KMBP-er; 

 U heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan; 

 U hebt het belang van de patiënt voor ogen; 

 U bent een teamspeler; 

 U wilt bijdragen aan de opleidingen Pathologie en KMBP; 

 U heeft belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek; 

 U wilt enthousiast bijdragen aan het realiseren van de ambities van het Antoni van 

Leeuwenhoek als toonaangevend oncologisch centrum. 

 

Uw ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden 

Met de innovatie en groei die we de komende jaren als organisatie gaan doormaken, staat 

ook uw ontwikkeling en groei centraal. Vanzelfsprekend staan wij open voor initiatieven die 

uw ontwikkeling en die van onze afdeling ondersteunen. De basis voor de 

arbeidsvoorwaarden is conform de CAO ziekenhuizen. Uw salaris zal, afhankelijk van 

ervaring, tussen € 4.208,- en € 6.345,- bruto per maand bedragen op basis van een 36-urige 

werkweek. Dit is conform FWG 70. Daarnaast maakt een vaste eindejaarsuitkering onderdeel 

uit van de secundaire voorwaarden. 

 

Interesse? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Prof. dr. G.A. Meijer via 020 512 7998. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Direct solliciteren 

kan via deze link. 

https://www.connexys.nl/avlpublic/run/register$.startup?z_f_taal=1&z_kan_advertentie_id=28182

